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RESUMO
Neste estudo objetivou-se o estabelecimento da variabilidade das características geoquímicas das lagoas salina,
salitrada e baía no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Foram distinguidas as variáveis do pH, da condutividade elétrica
e a identificação dos tipos de metais presentes nessas lagoas. Para analisar a variabilidade das especificações
químicas de cada lagoa estudada, foram coletadas amostras das águas considerando o período sazonal, sendo assim
possível identificar e comparar a variabilidade dos dados nos períodos de cheia e de seca. Os resultados mostram os
níveis de pH, distinção de alcalinidade, descrição da paisagem e identificação dos tipos de metais presentes em cada
lagoa. Os dados foram obtidos com a utilização do multiparâmetro e também em análises realizadas em laboratório
para determinar os tipos de metais presentes nas águas das lagoas estudadas.
PALAVRAS-CHAVE: Geoquímica. Variabilidade. Nhecolândia.

Abstract: This study aimed to establish the variability of the geochemical features of saline lakes, salitrada and bay.
The variables pH, electrical conductivity and the identification of types of metals present in these ponds were
distinguished. To analyze the variability of the chemical specifications of each studied pond, samples were collected
from waters considering the seasonal period, making it possible to identify and compare data variability in periods
of flood and drought. The results show the pH levels, alkalinity distinction of landscape description and
identification of the types of metals present in every pond. The data were obtained with the use of multiparameter
and also in laboratory analyzes to determine the types of metals in waters of lakes studied.
Keywords: Geochemistry. Variability. Nhecolândia.

RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo determinar la variabilidad de las características geoquímicas de lagunas de agua
salada, salitrada y la bahía. Las variables del pH, conductividad eléctrica y la identificación de los tipos de metales
presentes en estos estanques se distinguieron. Para analizar la variabilidad de las características químicas de cada
laguna estudiada, se recogieron muestras de agua teniendo en cuenta el período de temporada, por lo que es
posible identificar y comparar la variabilidad de los datos en periodos de inundación y la sequía. Los resultados
muestran los niveles de pH, alcalinidad distinción, descripción del paisaje y la identificación de los tipos de metales
presentes en cada estanque. Los datos se obtuvieron con el uso de análisis multiparametro y también llevan a cabo
en el laboratorio para determinar los tipos de metales en las aguas de lagos estudiados.
Palabras claves: Geoquímica. Variabilidade. Nhecolândia.
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1- INTRODUÇÃO
O Pantanal mato-grossense apresenta grandes dimensões, não somente por conta dos seus
138.183 km² de área territorial, mas por ser a maior área alagável contínua intracontinental do
mundo, com ampla visibilidade internacional como uma das wetlands (áreas úmidas) mais
importantes do mundo, e berço de grande biodiversidade, sendo reconhecida pela UNESCO
como reserva da biosfera (ANA et al., 2004).
Devido a dinâmica de inundações anuais, muito se discute acerca de transformar o Pantanal
em uma grande unidade de conservação, porém, somente 4,6% do Pantanal encontram-se
protegidos por unidades de conservação (Brasil, 2016).
A complexidade no seu entendimento se deve a mescla de dinâmicas evolutivas ligadas as
mudanças no clima ao longo do tempo geológico e as variadas formas de relevo e paisagens,
fizeram com que fosse possível a constituição de vários elementos intrigantes do ponto de
vista científico, umas delas são as lagoas com pH elevado, chamadas localmente de salinas.
Essas lagoas e inúmeras outras são encontradas no Pantanal da Nhecolândia, que é uma subregião do Pantanal sul-mato-grossense, delimitada ao norte e oeste pelo rio Taquari e a leste e
sul pelo rio Negro. A Nhecolândia é enfatizada por esse mosaico de lagoas e pela sua rede de
drenagem rasas, porém complexa e densa.
A parte sudoeste do Pantanal da Nhecolândia é onde estão as lagoas, hora chamadas de baías
quando apresentam água doce, banhados, rios, vazantes e canais que ligam as águas de lagoas
e alagados.
Segundo Tricart (1982), o estudo do Pantanal deve levar em conta dois aspectos relacionados
entre si: a alternância sazonal de períodos de cheia e de seca e a baixa declividade topográfica
associada a morfologia de leques aluviais que constituem as formas predominantes do seu
relevo.
Segundo Cunha (1980) apud Brum e Souza (1985), esta sub-região é constituída por
sedimentos arenosos finos (95%), depositados pelo Rio Taquari desde o início do período
quaternário, formando um leque aluvial. Desse modo, as análises dos processos geoquímicos
fundamentam e caracterizam as lagoas distinguindo-as em termos de alcalinidade e ou
salinidade.
Desse modo, a importância do estudo dessa sub-região está na mensuração da relação entre a
dinâmica hídrica e a paisagem da Nhecolândia. As averiguações são realizadas com base na
análise da variabilidade dos processos geoquímicos, inseridos nas águas alcalinas e nos solos
mineralizados, buscando assim, maiores informações e entendimentos dessa extensa área tão
importante.
1.1 Localização da Área de Estudo
O estudo foi realizado nas lagoas presentes nas proximidades da região conhecida como curva
do leque, no Pantanal da Nhecolândia. A nomenclatura desses sistemas lacustres são
denominações locais, como as lagoas salinas e as baías apresentam características bem
distintas em termos de alcalinidade em que cada uma está inserida.
Segundo Almeida e Lima (1959) apud Novack et. al. (2010) e Sakamoto et al. (1996) as “baías”
são corpos d´água em geral sazonais de baixa salinidade, abastecidos nos períodos de cheia
pela água de chuva e pelo lençol freático e mantém mesmo nas cheias a presença de
vegetação. As “salinas” são lagoas de alta salinidade e pH variando entre 9 mas podendo
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chegar a 11, que permanecem cheias por mais tempo que os demais corpos d´água. Estas são,
em geral, preservadas nas cheias, tanto por possuírem depósitos salinos impermeáveis ao
nível freático, como por seu isolamento entre cordilheiras que são elevações de 2 a 4 metros
de altura e cobertas por florestas ou arbustos.
Contudo, a lagoa salitrada geralmente apresenta características intermediárias em relação às
características das lagoas salinas e baías.
As lagoas estudas foram:
1) Salitrada (19º16´10´´S e 56º59´13´´W)
2) Baía (19º15´55´´S e 56º59´54´´W)
3) Lagoa Salina (19º16´10´´S e 56º59´13´´W)
Figura 1: Lagoa Salitrada

Fonte: Imagem Google Earth (2012).
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Figura 2: Baía

Fonte: Imagem Google Earth (2012).
Figura 3: Lagoa Salina

Fonte: Imagem Google Earth (2012).
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2- OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo estudar a variabilidade sazonal das características
geoquímicas das lagoas salina, salitrada e baía.

3- METODOLOGIA
Para realização da pesquisa, foram distinguidos os parâmetros do pH, condutividade elétrica e
identificado os tipos de metais presentes nas águas dessas lagoas. Em campo foram obtidos as
características de pH e condutividade elétrica, com a utilização de multiparâmetro (HORIBA).
Também foram coletadas amostras de água para análise dos metais, sendo duas amostras de
500 ml de água em dois pontos distintos de cada lagoa, denominados P1 e P2. Esse
procedimento foi executado em todos os trabalhos de campo realizados.
Os levantamentos em campos foram realizados no período de um ano considerando a
alternância sazonal, assim denominados de C1(Set/2014), C2(Nov/2014), C3(Fev/2015) e
C4(Jun/2015).
Em laboratório foram realizadas análises para determinar a presença de Fe, Cd, Cu, Ni, Pb, Mn
e Zn. Utilizou o método de digestão para preparação das amostras e o método analítico
denominado mineralização para obter os resultados.
O método de digestão das amostras das águas, é realizado da seguinte maneira: inicialmente
foram transferidos cerca de 100 mL de amostra para tubo de digestão, adicionaram-se 10,0 mL
de ácido nítrico concentrado e deixou-se em repouso por 10 minutos. Prosseguiu-se a digestão
utilizando-se bloco digestor de sistema aberto. As condições experimentais iniciais foram de
aquecimento inicial à 250oC. Caso a amostra ainda não estivesse límpida, adicionava-se 5,0 mL
de solução de peróxido de hidrogênio 30% (v/v). Após a digestão completa da matéria
orgânica a amostra foi transferida para o balão volumétrico de 100mL e completou-se o
volume com água deionizada (SANTOS, 1999).
A quantificação de Fe, Cd, Cu, Ni, Pb, Mn e Zn nas amostras de água foi realizada por
espectrometria de absorção atômica em chama, após a mineralização das amostras. Nessas
determinações, utilizou-se o espectrômetro de absorção atômica VARIAN, modelo Spectraa
220 FS.
Foram utilizadas lâmpadas de cátodo oco de Fe, Cd, Cu, Ni, Pb, Mn e Zn VARIAN, operada com
10 mA de corrente. O comprimento de onda utilizado foi de 279,5 nm para o manganês, 213,8
nm para o zinco, 217,0 nm para o chumbo, 352,4 nm para o níquel, 248,3 nm para o ferro,
218,2 nm para o cobre, 425,4 nm para o cádmio com resolução espectral de 0,5 nm. O Argônio
foi utilizado como gás inerte, mantendo-se um fluxo constante de 1 L min-1 durante todo o
programa de aquecimento. Os sinais de absorbância foram medidos em área de pico (SANTOS
1999).

4- RESULTADOS
Com as amostras coletadas nos trabalhos de campo, foi possível determinar a variabilidade
geoquímica dos dados obtidos através do multiparâmetro e da determinação em laboratório
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dos tipos de metais presentes nas águas das lagoas. Além desses, a descrição da paisagem
onde estão inseridas as lagoas analisadas nos períodos de cheia e de seca, que influência
diretamente no funcionamento destas.
4.1- LAGOA SALITRADA
Esta lagoa está inserida em um ambiente caracterizado pela presença de palmeiras “Carandá”
na parte elevada, cordilheiras, que são cordões arenosos alongados com vegetação e na sua
margem observa-se a existência de gramíneas e no seu interior. No trabalho de campo C3 foi
encontrada na lagoa vegetação aquática com flores e seu entorno estava alagado devido ao
período de cheia.
No trabalho realizado por Santos e Sant’anna (2010), os autores caracterizaram as lagoas
salitradas como apresentando pH neutro a levemente alcalino (6,5-8), condutividade elétrica
média superior a 1.000 μS/cm e ocorrência de macroalgas (Characeae) e plantas aquáticas
vasculares.
Com base nos dados obtidos da lagoa salitrada foram calculados a média dos dados das
variáveis de pH e condutividade elétrica. Desse modo o pH apresentou-se neutro com média
de 7.0 e a condutividade elétrica variou com média 698.7μS/cm. Os dados estão apresentados
na Tabela 1.
Tabela 1: Dados Lagoa Salitrada

Parâmetros
pH
OD%
CE (uS/Cm)
Turbidez (NTU)
Temp. Ar
Temp. Água
Salinidade

C1-Set/2014
7.6
98.4
825
60.8
27°
28.9°
0%

C2-Nov/2014
7.3
70.3
1005
192
28°
29.5°
0%

C3-Fev/2015
6.8
100.8
420
25.8
32°
31.3°
0%

C4-Jun/2015
6.3
101.6
545
75.2
24°
25.9°
0%

Fonte: PRÓPRIO AUTOR, 2016.

A variabilidade do pH e da condutividade elétrica são ilustradas nos gráficos das Figura 4 e
Figura 5 respectivamente.
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Figura 4: Gráfico da variabilidade do pH Lagoa Salitrada.

Fonte: PRÓPRIO AUTOR, 2016.

Figura 5: Gráfico da variabilidade da CE Lagoa Salitrada.

Fonte: PRÓPRIO AUTOR, 2016.

Analisando os dados, nota-se as diferenças entre os dados obtidos no mês de setembro
(período de seca) com os dados do mês de fevereiro (período de cheia), pois quando se tem
um período de seca os valores obtidos de pH e condutividade elétrica são semelhantes com os
valores esperados para esse tipo de lagoa. Dessa forma, a lagoa apresenta um funcionamento
de interação com o ambiente em que está inserida de modo que não influencie em suas
especificações. No período de cheia, tanto o valor do pH como o da condutividade elétrica
estão abaixo dos valores esperados, isso devido as regiões alagadas que estavam próximas a
lagoa, que influenciam em seu funcionamento.
Foram identificados nessa lagoa a presença de Fe, Mn, Cu, Pb, Zn e Ni, ressaltando que alguns
desses metais são nutrientes do solo, portanto, provavelmente influenciam nas especificações
químicas e físicas da lagoa. Ressalta-se que não foi identificada a presença de Cd.
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Contudo, pode-se dizer que a alternância sazonal influencia diretamente no funcionamento da
lagoa, assim no período de cheia a lagoa está menos alcalina do que nos períodos de seca, por
conta dos diferentes níveis de concentrações de sais e do aumento do volume de água na
lagoa. No campo C1(Set/14) que é período de seca, o pH está concentrado e a água está mais
alcalina. No campo C2(Nov/14) que pode ser denominado um período de transição sazonal foi
encontrado em maior média de concentração os metais Fe e Mn. Mas como começam as
chuvas, a lagoa continua concentrada e o pH ainda está elevado o que pode explicar a
presença de Fe e Mn.
4.2 BAÍA
A paisagem onde está inserida a baía se caracteriza pela presença de gramíneas, presença de
invasoras. O entorno é circundado por árvores arbóreas de grande porte e construções (casas
de alvenaria). Ressalta-se que no trabalho de campo realizado em fevereiro de 2015 foi
encontrado na lagoa alto índice de vegetação aquática e seu entorno estava alagado devido às
frequentes chuvas (período de cheia).
Segundo Santos e Sant’anna (2010) “as baías geralmente apresentam pH levemente ácido a
neutro (5-7) e condutividade elétrica variável (média 500 μS/cm), sendo habitadas por plantas
aquáticas flutuantes e submersas”.
Com base nos dados coletados a baía apresentou um pH neutro com média de 7.1 e a
condutividade elétrica variou com média 1076.2μS/cm. Os dados são apresentados na Tabela
2, juntamente com os gráficos que foram plotados para mostrar a variabilidade do pH e da
condutividade elétrica (Figura 6 eFigura 7).
Tabela 2: Dados Baía

Parâmetros
pH
OD%
CE (uS/Cm)
Turbidez (NTU)
Temp. Ar
Temp. Água
Salinidade

C1-Set/2014
7.5
74.45
900
81
30°
33.12°
0%

C2-Nov/2014
7.4
57.65
1225
81.5
29°
31.31°
0.01%

Fonte: PRÓPRIO AUTOR, 2016
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C3-Fev/2015
6.8
139.10
955
61.1
32°
35.32°
0%

C4-Jun/2015
6.7
134.75
1225
69.4
25°
27.9°
0.01%

Figura 6: Gráfico variabilidade do pH Baía da

Fonte: Próprio autor

Fonte: PRÓPRIO AUTOR, 2016.
Figura 7: Gráfico da variabilidade da CE Baía

Fonte: PRÓPRIO AUTOR, 2016.

Comparando os dados obtidos no período de seca com os dados coletados no período de
cheia, nota-se uma diferença entre os dados, mas a variabilidade não se apresentou relevante,
pois essa lagoa está inserida em um ambiente que está sob influência das ações antrópicas,
portanto isso pode refletir diretamente no funcionamento da lagoa. Assim é possível supor
que no período de cheia, a lagoa está mais alcalina do que nos períodos de seca. Tal fato se
deve a variação da concentração de sais e do aumento do volume de água na lagoa.
Foi determinada a presença de Fe, Cu, Ni, Zn, Mn e Pb, mas não foi encontrada nenhuma
concentração média de Cd. Como a maioria dos metais encontrados podem ser nutrientes do
solo onde está inserida a Baía, acredita-se que esses metais influenciam diretamente no
funcionamento da lagoa de modo a ser alterado em termos de média de concentração nos
períodos de seca e cheia.
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Observa-se que o campo C2 realizado em novembro/14, estava em um período de transição,
desse modo os dados obtidos apresentaram alterações relevantes em relação aos outros
campos. Enfatiza-se que foi encontrada uma pequena porcentagem de salinidade na água da
lagoa nesse período.
4.3 LAGOA SALINA
A lagoa salina estudada está cercada por cordilheiras e pela presença de palmeiras “Carandá”,
de grande porte. Na lagoa não foi encontrado nenhum tipo de vegetação aquática, a não ser
algas e pequenos insetos.
De acordo com Santos e Sant’anna (2010) “nas lagoas salinas, as condições são consideradas
extremas, o pH é alcalino (> 8), a condutividade elevada (> 2.000 μS cm-1) e não ocorrem
plantas aquáticas”.
Considerando os dados obtidos, a lagoa salina apresentou um pH básico com média de 9.6 e a
condutividade elétrica com média 1747.5μS/cm. Para verificar visualmente a variabilidade do
pH e da condutividade elétrica foram plotados os gráficos das Figura 8 Figura 9
respectivamente, juntamente com os dados apresentados na Tabela 3:
Tabela 3: Dados Lagoa Salina

Parâmetros
pH
OD%
CE (uS/Cm)
Turbidez(NTU)
Temp.Ar
Temp.Água
Salinidade

C1-Set/2014
10.3
183.14
1545
867
33°
36.8°
0.08%

C2-Nov/2014
9.8
241.3
2455
0/100
32°
36.4°
0.13%

C3-Fev/2015
8.9
275.10
1450
411
34°
37.8°
0.08%

Fonte: PRÓPRIO AUTOR, 2016.

Figura 8: Gráfico da variabilidade do pH Lagoa Salina.
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C4-Jun/2015
9.4
141
1520
812.5
30°
31.1°
0.08%

Fonte: PRÓPRIO AUTOR, 2016.
Figura 9: Gráfico da variabilidade da CE Lagoa Salina.

Fonte: PRÓPRIO AUTOR, 2016.

Estudando os dados de pH obtidos da lagoa salina e inter-relacionando o período de seca e o
período de cheia, nota-se pouca variabilidade dos dados de acordo com a variação da
concentração de sais e do aumento do volume de água da lagoa. Assim torna-se possível
visualizar que no período de cheia, a lagoa salina está menos alcalina do que nos períodos de
seca, porém com variação de pH sempre acima de 8,5.
Enfatiza-se que foi encontrada uma porcentagem de salinidade na água da lagoa salina maior
do que em relação às outras lagoas estudadas. Esse fato deve-se a maior concentração de sais
e minerais presentes no solo onde a mesma está inserida.
Com o auxílio das análises em laboratório foi identificada a presença de Fe, Cd, Cu, Ni, Zn, Mn
e Pb. Alguns desses metais encontrados na água da lagoa são nutrientes do solo. O Cd pode-se
dizer que tem alto potencial tóxico devido suas especificações, que pode estar influenciando
diretamente o funcionamento da lagoa causando alterações químicas e físicas.
Sakamoto (1997) apud Silva (2009) retrata que haveria estreita relação entre a água, o relevo,
o solo e a vegetação, na área. Para o autor, as salinas são abastecidas pelo lençol freático,
explicando que nesses solos arenosos com elevada capacidade de infiltração e sem nenhum
impedimento à drenagem interna vertical das águas de chuvas, a resposta é imediata dos
lençóis freáticos. As lagoas salinas recebem, portanto, água do lençol freático com um teor de
acidez acentuado, com o poder de solubilizar os sais da camada salina. No entanto, essa água
sai da lagoa por evaporação e os sais solubilizados permanecem. Deste modo aumenta-se o
pH. Quando a lagoa está muito cheia, a concentração de sais diminui e o pH diminui.
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5- CONCLUSÕES
As lagoas salitrada e baía apresentaram um modelo de funcionamento semelhante, sendo que
os dados obtidos mostraram que o pH tem característica neutra e a alternância sazonal
influencia diretamente no funcionamento das lagoas, pois no período de cheia as lagoas estão
menos alcalinas do que nos períodos de seca. A maioria dos metais encontrados nas lagoas são
nutrientes do solo, desse modo auxiliam na fundamentação do funcionamento de cada lagoa.
De acordo com os dados obtidos, a Lagoa Salina apresentou um modelo de funcionamento
com pH básico. No período de cheia a lagoa está menos alcalina do que nos períodos de seca,
ressaltando que o pH tem variação sempre acima de 8,5. Foi identificada a presença de Cd que
pode estar influenciando diretamente o funcionamento da lagoa causando alterações químicas
e físicas.
Diante dos dados adquiridos, da análise descritiva da paisagem e da identificação da presença
de alguns metais nas águas das lagoas, foi possível analisar de modo mais detalhado cada
ambiente em que as lagoas estudadas estão inseridas.
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